Załącznik nr 10
ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
data wystawienia
zawiadomienia1)

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................
(oznaczenie organu egzekucyjnego)

............................................................................................................................................................................
(nazwa i adres dłużnika zajętej wierzytelności)

..............................

.............................................................................................................................
(nr zawiadomienia)

Na podstawie art. 96l pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą",
zawiadamia się ww. podmiot o zajęciu praw majątkowych
z tytułu ..................................................................................................................
…………..............................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby
dłużnika zajętej wierzytelności lub zobowiązanego)

bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego2))

oraz wzywa się do przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych wskutek wykonania prawa majątkowego
oraz wierzytelności z tego prawa do wysokości egzekwowanej należności
objętej tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.

Nr systemowy
sprawy organu
egzekucyjnego3)

Nr tytułu wykonawczego

Dane dotyczące dochodzonych należności pieniężnych
rok / okres / termin płatności

kwota należności głównej

odsetki

rodzaj4)

1

stopa
podstawa5)
kwota
rodzaj4)

2

stopa
podstawa5)
kwota
rodzaj4)

3

stopa
podstawa5)
kwota
RAZEM

kwota kosztów egzekucyjnych

kwota kosztów upomnienia

kwota należności głównej

kwota odsetek

........................................

........................................

........................................

........................................

RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI............................................................................................

Odsetki naliczono na dzień ..................................
Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stopy lub wskazanej przez organ egzekucyjny w późniejszym terminie.
1)

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na
numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy:

......................................................................................................................................................................................
(nazwa banku i numer rachunku bankowego)
1)
2)
3)
4)
5)

............................................................................................
(podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego)

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.
Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,
w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.
Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.
Wpisuje się odpowiednio: „za zwłokę", „ustawowe", „umowne", „połowa odsetek za zwłokę", „nie pobiera się".
Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

UWAGA!
I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych można w zawiadomieniu dodać:
- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,
- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: „objętych tytułami wykonawczymi
wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.
II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

Strona 2
WEZWANIE DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI
Wzywa się dłużnika zajętej wierzytelności, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył organowi egzekucyjnemu
oświadczenie:
1.

o uznaniu zajętego prawa majątkowego zobowiązanego,

2.

o przekazaniu organowi egzekucyjnemu z zajętego prawa kwoty na pokrycie należności lub,

3.

o odmowie przekazania organowi egzekucyjnemu z zajętego prawa kwoty na pokrycie należności oraz jej przyczynie,

4.

w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła się sprawa o zajęte prawo.

POUCZENIE DLA DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI
 Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 Zgodnie z art. 70 ustawy, dłużnik zajętej wierzytelności nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego
dnia po dniu wystawienia zawiadomienia do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli
dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki
do dnia obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą.
 Jeżeli prawo majątkowe zostało uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, dłużnik zajętej wierzytelności jest zobowiązany powiadomić
o tym niezwłocznie właściwe organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że dłużnik zajętej wierzytelności wstrzymuje
się z przekazywaniem zajętych kwot do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji.
 Na podstawie art. 71b ustawy, jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności uchyla się od przekazania zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu, mimo
że prawo majątkowe zostało przez niego uznane i jest wymagalne, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od
dłużnika zajętej wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej.
 Zgodnie z art. 168c ustawy, dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane
z realizacją zajęcia egzekucyjnego prawa majątkowego, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów
Kodeksu cywilnego.
 Na podstawie art. 168e ustawy, na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki
związane z egzekucją z praw, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. W przypadku uchylania się od
wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być powtarzana.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
 Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia
przewidzianych w ustawie.
 Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw majątkowych wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień, potrzebnych do dochodzenia należności
pieniężnej.
 Zobowiązanemu nie wolno odebrać należności przypadających z tytułu zajętego prawa ani rozporządzać zajętym prawem lub
ustanowionym dla niego zabezpieczeniem.
 Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu
przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.
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